KENNELLIITON JALOSTUSTARKASTUKSEN KOULUTUSOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 28.4.2015, voimassa 1.6.2015 alkaen
Vastaavat toimitsijat ja jalostustarkastajat ovat täysi-ikäisiä Kennelliiton jäseniä.
Kennelliiton pätevöimät vastaavat toimitsijat ja käyttäytymisen jalostustarkastajat voivat toimia minkä tahansa
rodun käyttäytymisen jalostustarkastuksessa. Rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari voi toimia
ko. rodun jalostustarkastajana. Lisäksi voidaan rotujärjestön esityksestä hyväksyä rotukohtaisesti erillinen
ulkomuodon jalostustarkastajan pätevyys.
Vastaava toimitsija
Vain käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämiseen tarvitaan pätevöity vastaava toimitsija.
Vastaavan toimitsijan tehtävät:
- on läsnä koko jalostustarkastuksen ajan
- varmistaa, että jalostustarkastus järjestetään ohjeiden mukaisesti ja että paikalla on tarvittavat
varusteet sekä riittävästi avustajia
- hallitsee kaikki avustajien tehtävät ja tarvittaessa opettaa paikan päällä muut avustajat tehtäviinsä
- vastaa radan rakentamisesta
- toimii käyttäytymisen jalostustarkastuksessa koiraa käsittelevänä avustajana osioissa 1 (ihmisen
kohtaaminen) ja 2 (käsittely)
- vastaa tulosten toimittamisesta Kennelliittoon säädetyssä ajassa
Vastaavien toimitsijoiden kouluttautuminen:
Päästäkseen koulutukseen tulee vastaavaksi toimitsijaksi pyrkivän toimittaa Kennelliittoon puolto
rotuyhdistykseltä. Puollon saatuaan hakija opiskelee Kennelliiton tarjoaman opiskelumateriaalin itsenäisesti.
Itseopiskelun jälkeen hän harjoittelee kahdessa käyttäytymisen jalostustarkastuksessa kaikkia tarkastuksen
järjestämiseen liittyviä tehtäviä koiran käsittelyä lukuun ottamatta (radan rakentaminen, avustajien
ohjeistaminen, koiran esitietojen kerääminen ja tunnistusmerkinnän tarkastamien, eri avustajien tehtävät).
Tarkastusten tulee olla kahtena eri päivänä ja niissä tulee olla yhteensä vähintään kahdeksan koiraa. Puollot
suoritetuista harjoitteluista (tehtävät suoritettu hyväksyttävästi) antaa kyseisten jalostustarkastusten pätevöity
vastaava toimitsija.
Käyttäytymisen jalostusarvostelun osioiden 1 (ihmisen kohtaaminen) ja 2 (käsittely) osaaminen osoitetaan
videomateriaalilla, jonka ei tarvitse olla virallisesta tarkastuksesta. Videolla anoja tekee osiot 1 ja 2
käyttäytymisen jalostustarkastuksen suoritusohjeiden mukaisesti viidelle eri koiralle, jotka eivät ole hänelle
entuudestaan läheisesti tuttuja.
Vapaamuotoinen anomus vastaavaksi toimitsijaksi pätevöinnistä, rotuyhdistyksen puolto, puollot
hyväksytyistä harjoitustarkastuksista sekä leikkaamaton videomateriaali (tai linkki siihen) toimitetaan
Kennelliittoon. Kennelliitto päättää pätevöinnistä.
Jalostustarkastaja
Jalostustarkastajan tehtävät:
- hyväksyy käyttäytymisen jalostustarkastuksen radan ja/tai ulkomuodon arvostelun tilan
- kirjaa jalostustarkastuksen arvostelut ohjeiden mukaisesti
Jalostustarkastajien kouluttautuminen:
Ulkomuodon jalostustarkastaja
- rodun arvosteluoikeudet omaava ulkomuototuomari voi toimia ko. rodun jalostustarkastajana
- rotujärjestö voi myös esittää Kennelliitolle sopivaksi katsomansa henkilön pätevöintiä rodun
jalostustarkastajaksi

Sivu 1 / 2

Käyttäytymisen jalostustarkastaja
Päästäkseen koulutukseen tulee jalostustarkastajaksi pyrkivän toimittaa Kennelliittoon puolto rotujärjestöltä.
Puollon tulee ottaa kantaa siihen, että hakija on tehtävään sopiva henkilö. Sopivalla henkilöllä on pitkä
kokemus erilaisten koirien käyttäytymisen havainnoinnista ja niiden kanssa toimimisesta erilaisissa
tilanteissa tai harrasteissa. Hakijalla tulee siis olla hyvä kyky havainnoida ja ymmärtää koiran eleitä ja
käyttäytymistä.
Puollon saatuaan hakija opiskelee Kennelliiton tarjoaman opiskelumateriaalin itsenäisesti. Itseopiskelun
jälkeen hän suorittaa harjoitustarkastuksen virallisessa jalostustarkastuksessa vähintään 30 eri koiralle, jotka
ovat vähintään kolmesta eri FCI-ryhmästä. Vähintään 25 harjoitustarkastuksen tulee olla suoritettu
hyväksytysti. Kyseisten jalostustarkastusten pätevöity jalostustarkastaja määrittelee harjoitustarkastusten
hyväksyttävyyden ja kirjaa huomionsa harjoittelijan osaamisesta.
Pätevöidyn jalostustarkastajan antamat arviot harjoitteluista toimitetaan Kennelliittoon. Harjoitteluiden jälkeen
hakijan tulee vuoden sisällä osallistua kokeeseen. Koe suoritetaan Kennelliiton määrittelemän
luottamushenkilön valvonnassa esim. kennelpiirien järjestämien kurssien yhteydessä. Koe tulee suorittaa
hyväksytysti. Hylätyn kokeen voi uusia kerran aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua. Kennelliitto päättää
pätevöinnistä.
Pätevyyksien voimassaolo
Vastaavien toimitsijoiden ja jalostustarkastajien pätevyys on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes se
poistetaan jostain seuraavasta syystä:
- pätevyyden haltija ilmoittaa Kennelliittoon itse luopuvansa pätevyydestä
- puollon antanut rotujärjestö peruu puoltonsa perustellusta syystä, jolloin pätevyys lakkaa, ellei
pätevyyden haltija saa puolen vuoden sisällä alkuperäisen puollon poistamisesta puoltoa toiselta
rotujärjestöltä.
- Kennelliiton jäsenyyden katkeaminen katkaisee myös pätevyyden voimassaolon siksi ajaksi, jolloin
henkilö ei ole jäsen
- Kennelliiton kurinpitolautakunnan antama kielto katkaisee pätevyyden kiellon voimassaolon ajaksi.
Mikäli kieltoja ei määrätä, katkaisee kurinpitolautakunnan antama huomautus pätevyyden yhdeksi
vuodeksi ja varoitus kahdeksi vuodeksi.
Poikkeustapaukset
Kennelliiton jalostustieteellisellä toimikunnalla on oikeus erittäin painavista syistä poiketa tämän ohjeen
määräyksistä.
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